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Uma máquina. Assim pode ser definida a equipe do Bauru na atual temporada do NBB. Nesta
quinta-feira, a equipe do técnico Guerrinha estava literalmente com a mão fervendo nos      
arremessos longos, acertou incríveis 21 bolas de 3 pontos e emplacou o novo recorde do
fundamento na história do NBB na expressiva vitória sobre o Basquete Cearense, fora de casa,
no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza (CE), pelo placar de 109 a 67.

  

Os 21 tiros certeiros em 38 tentados da fora da linha dos 3 pontos (55,3 % de aproveitamento)
estabeleceram a maior marca do fundamento em toda a história do campeonato nacional, que
era de 19, alcançada pelo Joinville no NBB 1 contra o Pinheiros (curiosamente comandado por
Alberto Bial, atual técnico do Cearense) pelo Flamengo em cima do São José no NBB 2, e pelo
próprio São José em cima do mesmo Flamengo, nos playoffs da mesma segunda edição do
nacional.

  

O destaque individual ficou por conta do ala norte-americano Robert Day, que converteu sete
bolas de 3 pontos de oito tentadas (87,5% de aproveitamento) e deixou a quadra com atuação
quase perfeita, com 23 pontos em 26 tentados. Quem também apareceu bem foi o ala Gui
Deodato, que saiu do banco e registrou 16 pontos, com quatro tiros de 3 pontos em oito
tentados, mesmo rendimento do ala/pivô Jefferson, que anotou 14 pontos.

  

Outros destaques individuais do Bauru ficaram por conta do pivô Rafael Hettsheimeir, que
também mostrou mão quente e deixou a quadra com 17 pontos, com direito a três bolas de 3
pontos em seis tentadas, seu companheiro de posição Thiago Mathias, que saiu do banco e
registrou um duplo-duplo de 14 pontos e 12 rebotes, e do ala Alex Garcia, responsável por 13
pontos, sendo seis deles oriundos de dois tiros de fora da linha dos 3 pontos.

  

O elástico e histórico do triunfo sobre o Basquete Cearense foi o 12º consecutivo do Bauru no
NBB 7, o 15º em 17 partidas (88,2% de aproveitamento), campanha esta que os deixa firmes
na vice-liderança da competição nacional, ainda na caça ao líder Limeira, que tem uma derrota
a menos que os bauruenses. O Basquete Cearense, por sua vez, perdeu a chance de chegar
ao G-12 e agora caiu novamente para a 14ª posição, com quatro triunfos em 17 jogos (23,5%
de aproveitamento).
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A noite foi marcante também para o ala Fernando Fischer, do Basquete Cearense, que com
seus 14 pontos, se tornou o 17º jogador a ultrapassar a marca dos 2.500 pontos na história do
NBB justamente contra sua ex-equipe. Outros destaques da equipe nordestina ficaram por
conta do pivô paraguaio Guillermo Araujo, com 16 pontos, e do jovem ala/pivô Alexandre
Paranhos, que registrou o primeiro duplo-duplo de sua trajetória no NBB ao marcar dez pontos
e pegar dez rebotes.

  

Brasília bate Franca e volta a vencer

  

Foram duas derrotas seguidas atuando como mandante - para Paulistano e Mogi das Cruzes,
mas o torcedor candango, enfim, pôde soltar o grito da vitória. Nesta quinta-feira, o Brasília
encaixou seu sistema de jogo desde o início da partida, bateu o Franca Basquete, no Ginásio
da ASCEB, no Distrito Federal, por 74 a 62, e se retomou o rumo das vitórias no NBB 7.

  

Com o resultado na reedição da Final do NBB 3, a equipe do técnico José Carlos Vidal
alcançou seu sexto triunfo em 17 oportunidades (35,3% de aproveitamento) e se manteve na
12ª posição, no limite da zona de classificação aos playoffs da competição. O Franca, por sua
vez, perdeu a quinta posição para o Mogi das Cruzez e agora ocupa o sexto lugar, com
campanha de dez êxitos em 17 oportunidades (58,8% de aproveitamento).

  

Os destaques da vitória brasiliense ficaram por conta do ala/pivô Guilherme Giovannoni,
responsável por 18 pontos e sete rebotes, seguido pelo ala/armador norte-americano recém
chegado Kyle LaMonte, que deixou a quadra com 17 pontos, três rebotes e cinco assistências,
além do ala Isaac, que saiu do banco e anotou dez pontos.

  

"Foi uma partida muito difícil. Jogar contra Franca é sempre complicado. Eles têm um time
muito forte. Mas soubemos anular as principais qualidades deles e, com uma boa defesa e um
ataque mais eficiente, chegamos a um resultado fundamental, que nos dá moral e confiança
para a sequência do NBB", afirma o ala/pivô Lucas Cipolini, do Brasília, que anotou sete pontos
e pegou seis rebotes.

  

Quatro jogos agitam a sexta-feira do NBB
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Após recordes e grandes jogos nesta quinta-feira, o NBB 7 seguirá a todo vapor e quatro jogos
agitarão a sexta-feira do maior campeonato do país. No Triângulo Mineiro, o Uberlândia recebe
o São José, às 19h30 (de Brasília).

  

A partida marca a primeiro retorno do armador Valtinho, do São José, a Uberlândia, onde jogou
por dez anos e tem status de ídolo máximo. Com a camisa uberlandense, o "maestro", como é
carinhosamente chamado pela torcida local, conquistou nove títulos estaduais, um nacional,
um sul-americano, e o vice-campeonato do NBB 5.

  

"Será um jogo diferente dos outros jogos. É a primeira vez que volto a Uberlândia, uma cidade
em que as coisas deram muito certo para mim. Dez anos é muito tempo, muito tempo mesmo.
Aconteceram muitas coisas boas, foi muito bom o tempo que fiquei aqui (Uberlândia). Vai ser
muito legal jogar, rever a torcida que sempre torceu por mim. Vamos esperar para ver como vai
ser na hora. Vou tentar ficar tranquilo, fazer um bom jogo para conseguir a vitória para o São
José", comentou Valtinho.

  

Nos outros três jogos da rodada, o Palmeiras recebe o líder Limeira, no ginásio do E.C.
Pinheiros, às 17 horas. Logo em seguida, no mesmo local, às 20h30, o Pinheiros mede forças
com o Rio Claro. Às 20h, o Minas desafia o Mogi das Cruzes em Belo Horizonte (MG).

  

Confira os resultados desta quinta-feira e os próximos jogos do NBB 7:

  

- 22/01 (Quinta-feira) 
Brasília 74 x 62 Franca Basquete
Basquete Cearense 67 x 109 Bauru

  

- 23/01 (Sexta-feira)

  

17h - Palmeiras x Rio Claro Basquete
19h30 - Uberlândia x São José
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20h - Minas Tênis Clube x Mogi das Cruzes
20h30 - Pinheiros x Rio Claro Basquete
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